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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΣΜΟΣ+ 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κινητικότητας ΕΡΑΣΜΟΣ+ άρχισε να λειτουργεί στο 

Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών το ακαδ. έτος 1987-1988. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ 

Το πρόγραμμα ΄Ερασμος+ επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι αντικειμενικοί σκοποί του 

Προγράμματος ΄Ερασμος+ είναι μεταξύ άλλων: 

- Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση όλων των επιπέδων για 

ενδυνάμωση του πνεύματος της Ευρώπης των Πολιτών, προσεγγίζοντας την πολιτιστική 

κληρονομιά κάθε Κράτους-Μέλους, 

- Η προαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης, 

- Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων των Κρατών-μελών σε όλα τα 

επίπεδα εκπαίδευσης, με στόχο την ενδυνάμωση του πνευματικού και διδακτικού 

δυναμικού.  

- Η ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών δίνοντάς τους την δυνατότητα να 

διανύσουν μία περίοδο σπουδών τους σε ένα άλλο Κράτος-Μέλος 

- Η εξασφάλιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των περιόδων σπουδών, των διπλωμάτων 

και άλλων τίτλων σπουδών, με σκοπό την διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ανοικτού 

Ευρωπαϊκού χώρου για συνεργασία στην εκπαίδευση  

- Η υποστήριξη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκά πλαίσια, 

- Η ενθάρρυνση ανταλλαγής πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενισχύσει το κόστος κινητικότητας (έξοδα ταξιδιού, 

γλωσσική προετοιμασία και διαφορά κόστους διαβίωσης), χορηγεί υποτροφίες στους φοιτητές που 

έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΄Ερασμος+ διανύοντας μία περίοδο 

αναγνωρισμένων σπουδών στο εξωτερικό, διάρκειας 3-12 μηνών.  

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

΄Ολοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος ΔΕΟΣ έχουν την δυνατότητα να κάνουν αίτηση στο 

πρόγραμμα ΄Ερασμος+ εφόσον το επιθυμούν, με βασική προϋπόθεση να έχουν ήδη συγκεντρώσει 

60 πιστωτικές μονάδες ECTS κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Επίσης θα πρέπει να είναι 



κάτοχοι των απαιτούμενων τίτλων γλωσσομάθειας που ορίζουν τα παν/μια υποδοχής, όπως 

περιγράφονται στον πίνακα ροής φοιτητικής κινητικότητας.  

 

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΄Ερασμος+ διανύοντας μία περίοδο 

σπουδών ενός ή δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά 

παν/μια πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: 

1. Να λάβουν μέρος στις ενημερωτικές παρουσιάσεις του Προγράμματος που οργανώνονται 

από τους υπεύθυνους του Παν/μιου και από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Τμήματος 

ΔΕΟΣ  

2. Να μελετήσουν τους πληροφοριακούς οδηγούς των παν/μιων που τους ενδιαφέρουν, στην 

ιστοσελίδα των αντίστοιχων παν/μιων. 

3. Να προσκομίσουν εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας (που αναρτάται  στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΕΟΣ με σχετική ανακοίνωση), τα απαιτούμενα έντυπα στην 

γραμματεία του Τμήματος. Τα απαιτούμενα έντυπα είναι τα εξής: (α) αίτηση συμμετοχής, (β) 

αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και (γ) πιστοποιητικά ξένων γλωσσών που ορίζουν τα 

παν/μια υποδοχής.  

4. Στην σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος  υπάρχει ο πίνακας ροής 

φοιτητικής κινητικότητας, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα παν/μια υποδοχής με τα 

οποία το Τμήμα ΔΕΟΣ έχει συνάψει συμφωνία, ο ακριβής αριθμός των θέσεων και το 

απαιτούμενο επίπεδο της γλωσσομάθειας που ορίζει το κάθε παν/μιο.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

-Μέσος όρος βαθμολογίας φοιτητή κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης 

-Αριθμός μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής συνολικά 

- Αριθμός μαθημάτων του 1ου έτους σπουδών που έχει περάσει ο φοιτητής (είναι σημαντικό ο 

φοιτητής να έχει περάσει όλα τα βασικά μαθήματα (κατά προτίμηση όλα τα μαθήματα) του 1ου 

έτους) 

-Είδος μαθημάτων που έχει περάσει σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών του παν/μιου 

υποδοχής 

-Επίπεδο γνώσεων της γλώσσας διδασκαλίας του παν/μιου υποδοχής 

-Σειρά προτεραιότητας με την οποία δηλώνεται το παν/μιο υποδοχής από τον φοιτητή 

-Προσωπική συνέντευξη 

Η τελική κατάσταση φοιτητών που επιλέγονται για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 

΄Ερασμος+ ανακοινώνεται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή με συνυπολογισμό των παραπάνω 

κριτηρίων και αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΕΟΣ.  Σημειώνεται ότι οι 

φοιτητές/τριες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του  ΟΠΑ, στο εξάμηνο που έχουν 

επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Έρασμος+ (π.χ. αν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν 

στο εαρινό εξάμηνο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΟΠΑ στο εαρινό 

εξάμηνο). Αν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Έρασμος+ για ένα έτος τότε δεν 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΟΠΑ και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). 

Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του 



Σεπτεμβρίου (εφόσον έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις μαθημάτων των αντίστοιχων εξαμήνων στις 

προβλεπόμενες προθεσμίες). 

 

Η υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος, αφού γίνει η τελική επιλογή, 

αποστέλλει τις υποψηφιότητες στα παν/μια υποδοχής,.  Κατόπιν, οι φοιτητές/τριες είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνοι να προχωρήσουν στις διαδικασίες ηλεκτρονικών αιτήσεων και 

αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα παν/μια υποδοχής για να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία. Τέλος πριν φύγουν  οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και υπογράφουν την σχετική 

σύμβαση του ΙΚΥ, για την χορήγηση της αντίστοιχης υποτροφίας.  

 

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Αφού γίνει η τελική επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΄Ερασμος+, 

θα πρέπει σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό συντονιστή να συμπληρώσουν την συμφωνία 

μάθησης (Learning Agreement), σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και τα 

μαθήματα που προσφέρει το παν/μιο υποδοχής. Η συμφωνία μάθησης περιγράφει το 

πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο φοιτητής στο ίδρυμα υποδοχής και υπογράφεται από τον 

φοιτητή και τους συντονιστές των ιδρυμάτων υποδοχής και προέλευσης πριν την αναχώρηση 

του φοιτητή στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τους κανόνες του ECTS, 60 πιστωτικές μονάδες 

αντιπροσωπεύουν τον φόρτο εργασίας ενός ακαδ. έτους και 30 πιστωτικές μονάδες ενός 

εξαμήνου.  Ο ακαδημαϊκός συντονιστής είναι αρμόδιος να επικυρώσει τις προεπιλογές 

μαθημάτων, αφού υποδείξει ενδεχόμενες αλλαγές ή απορρίψει μαθήματα που επέλεξε ο 

φοιτητής, αντικαθιστώντας τα με άλλα, περισσότερο συναφή με το πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος.  Κατά την διάρκεια σπουδών, εφόσον ο φοιτητής επιθυμεί να κάνει αλλαγές στην 

αρχική συμφωνία μάθησης λόγω του ότι κάποιο μάθημα μπορεί να μην προσφέρεται ή για 

λόγους επικάλυψης στις ώρες διδασκαλίας, θα πρέπει να στείλει γραπτώς τις αλλαγές στην 

υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης στην γραμματεία του Τμήματος, αφού τις έχει εγκρίνει ο 

συντονιστής στο παν/μιο υποδοχής και πάρει την τελική έγκριση από τον ακαδημαϊκό 

συντονιστή του Τμήματος ΔΕΟΣ.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Όταν λήξει η περίοδος κινητικότητας, το ίδρυμα υποδοχής αποστέλλει στο ίδρυμα προέλευσης, 

πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, αναφέροντας τα μαθήματα που παρακολούθησε ο 

φοιτητής κατά το διάστημα παραμονής του σε αυτό, μαζί με τη βαθμολογία και τις αντίστοιχες 

πιστωτικές μονάδες (ECTS).  Ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου δίδεται στον φοιτητή για τον 

προσωπικό του φάκελο. Κατόπιν συνάντησης με τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Τμήματος, 

γίνεται η τελική αναγνώριση των βαθμολογιών των μαθημάτων του φοιτητή/τριας και οι 

βαθμοί καταχωρούνται στην ηλεκτρονική γραμματεία. Ο κατάλογος των σχετικών 

βαθμολογιών με τα ονόματα των φοιτητών/τριων από το πρόγραμμα ΄Ερασμος+, εγκρίνεται 

από την Γ.Σ. του Τμήματος ΔΕΟΣ και κρατείται στο αρχείο της Γραμματείας. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+  

Κεντρικό γραφείο ΄Ερασμος+, Συντονίστρια Προγράμματος: κα Φαντάκη Έλια τηλ. 2108203270, 

e-mail  elia@aueb.gr   

mailto:elia@aueb.gr


Ακαδημαϊκός Συντονιστής Προγράμματος Ερασμος+ Τμήματος ΔΕΟΣ: Χρυσοβαλάντου-

Βασιλική Μήλλιου,  Καθηγήτρια, τηλ. 2108203380,  e-mail: cmilliou@aueb.gr  
 

Διοικητική Υποστήριξη Προγράμματος Έρασμος+ Tμήματος ΔΕΟΣ: κ. Αποστολοπούλου 

Δήμητρα, τηλ. 2108203425, e-mail: dimitra@aueb.gr .  
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